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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГРАДА ЗВОРНИК 
Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел/факс: 056/232-203, 232-268  
www.gradzvornik.org  

 

 15. мај 2018. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVII  
БРОЈ: 7/2018  

 

 

На основу члана 39. став 20. и  члана 82. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број:97/16), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћени текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), члана 2. Одлуке о признањима 
у граду Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 8/08 и 6/16)  и приједлога Комисије за 
друштвени надзор, награде и признања а поводом 
21. маја - Дана града Зворник, Скупштина града 
Зворник на 16. редовној сједници одржаној 14. маја 
2018. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
 о додјели признања града Зворник за 2018. 

годину 
 

I 
Доноси се одлука о додјели признања града Зворник 
организацијамa и појединцима како слиједи: 
 

A. ЗЛАТНА МЕДАЉА ''Станко Николић'' 
 

1. Љубицa Стевановић, за друштвено одговоран 
рад 

2. СПКД  „Просвјета“ Зворник,  за допринос 
развоју просвјете и културе 

 

Б. СРЕБРНА МЕДАЉА ''Станко Николић'' 
 

1. Божицa Остојић, за допринос развоју дечијег 
позоришта 

2. Међународни   Комитет   Црвеног   крста   – 
Делегација у Сарајеву, за допринос  у области  
деминирања 

     

В. БРОНЗАНА МЕДАЉА ''Станко Николић'' 
 

1. Перo Стевановић, за хумана дјела, давалац 
крви  

2. Жељкo Лазић,  за хумана дјела, давалац крви  
3. Адем Пандур, за посебне резултате у 

пољопривреди 
4. Секулa Радић, за посебне резултате у 

пољопривреди 

II 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику  града 
Зворник''. 
 
Број: 01-022-53/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 2. Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 
6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 97/09, 48/10, 62/10, 18/13, 
08/17), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја 
на путевима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/11) и чл. 27. и 50. 
Статута Града Зворник – пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Зворник“ број:05/17), 
Скупштина Града Зворник на 16. редовној сједници 
одржаној  14. маја 2018. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о безбједности и регулисању саобраћаја на 

путевима и улицама града Зворника 
 
1. Основне одредбе 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се: 

1) мјере безбједности и услови на локалним, 
некатегорисаним путевима и улицама, као и 
другим јавним површинама на којима се 
одвија саобраћај на подручју града Зворника, 

2) организовање и регулисање саобраћаја, као и 
контролa стања и одржавања путева, 
објеката, саобраћајне сигнализације и опреме 
пута на начин да се сигурно, безбједно и 
несметано одвија саобраћај на локалним, 
некатегорисаним путевима и улицама на 
подручју града Зворника, 
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3) отклањање недостатака услед којих на неким 
мјестима долази до саобраћајних незгода, 

4) друга питања из области безбједности 
саобраћаја на путевима и улицама на 
пордучју града Зворника која нису регулисана 
Законом о основама безбједности саобраћаја 
на путевима у Босни и Херцеговини и 
Законом о безбједности саобраћаја на 
путевима Републике Српске, а ради 
спречавања и отклањања опасности по 
учеснике у саобраћају. 

 
2. Управљање безбједношћу саобраћаја 
 

Члан 2.  
(1) Овом одлуком уређује се управљање 
безбједношћу саобраћаја, оснивање, рад и 
надлежност Савјета за безбједност саобраћаја, 
израда стратешких докумената, финансирање и 
праћење безбједности саобраћаја, постављање и 
одржавање саобраћајне сигнализације и опреме 
пута процедуре независне ревизије пројеката 
изградње јавних путева, идентификација и санација 
опасних мјеста на путевима, дубинска анализа 
саобраћајних незгода, саобраћајна правила, 
посебне мјере безбједности, надзор и казнене 
одредбе, а све у складу са Законом о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини и Законом о безбједности саобраћаја 
на путевима Републике Српске.  
 
(2) Одредбе ове одлуке примјењиваће се и на 
дионицама магистралних и регионалних путева који 
се налазе на територији града Зворника. 

 
Члан 3. 

У циљу подстицања превентивних и других 
активности у области безбједности саобраћаја, 
остваривања координације и сарадње са свим 
надлежним и одговорним субјектима за стање 
безбједности саобраћаја, оснива се Савјет за 
безбједност саобраћаја (у даљем тексту: Савјет) као 
савјетодавно тијело градоначелника Града Зворник. 

 
Члан 4. 

Задаци савјета су: 
1) разматрање питања из области безбједности 

саобраћаја, 
2) предлагање мјера за унапређење 

безбједности саобраћаја, 
3) давање мишљења на стратешке документе, 
4) иницирање доношења и учествовања у 

изради прописа и других аката, а који се тичу 
безбједности саобраћаја у надлежности града 
Зворника, 

5) давање мишљења на програме, планове 
рада и извјештаје надлежних органа града 
Зворника  у области саобраћаја, 

6) независне провјере постојећих јавних путева 
са аспекта безбједности саобраћаја на 
територији града Зворник, 

7) остваривање и подстицање координације и 
сарадње између надлежних органа Градске  
управе Града Зворник и републичких органа 
управе, као и других институција из области 
безбједности саобраћаја. 

 
 

Члан 5. 
Чланове савјета именује градоначелник Града 
Зворник из реда стручњака у области саобраћаја, 
пројектовања, правних наука, надлежног органа 
града за саобраћај и других институција важних за 
безбједност саобраћаја. 
 

Члан 6. 
(1) Скупштина Града Зворник доноси Стратегију 
безбједности саобраћаја на подручју града Зворника 
(у даљем тексту: Стратегија) у складу са 
републичком Стратегијом коју доноси Народна 
скупштина Републике Српске.  
 
(2) Градоначелник Града Зворник доноси Програм 
безбједности саобраћаја на подручју града Зворника 
(у даљем тексту: Програм) у складу Стратегијом и 
Програмом којег доноси Влада Републике Српске. 

 
Члан 7. 

(1) Стратегија садржи најзначајнија обиљежја 
постојећег стања безбједности саобраћаја, 
предвиђање стања система и стања безбједности 
саобраћаја као и начине њиховог остваривања. 
 
(2) Стратегија се израђује за период од 10 година. 

 
Члан 8. 

(1) Програм садржи детаљну анализу постојећег 
стања безбједности саобраћаја, средњорочне и 
краткорочне циљеве, задатке и мјере, одговорне 
субјекте за спровођење задатака и мјера, рокове за 
спровођење задатака и мјера, као и потребна 
финансијска средства за реализацију задатака и 
мјера.  
 
(2) Програм се израђује за период од 5 година. 

 
Члан 9. 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе Града Зворник 
(у даљем тексту: Надлежно одјељење) подноси 
Скупштини Града Зворник, најмање једном 
годишње, Извјештај о стању безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворника, а на основу 
претходно добијеног Извјештаја или Информације о 
безбједности саобраћаја на подручју града Зворника 
сачињеног од стране Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Зворник. 

 
Члан 10. 

Надлежно одјељење дужно је да обезбједи 
Агеницији за безбједност саобраћаја несметан 
приступ подацима значајним за безбједност 
саобраћаја. 
 

Члан 11. 
(1) Град Зворник у оквиру својих права и дужности, 
обезбјеђује средства за финансирање унапређења 
безбједности саобраћаја. 
 
(2) Извори средстава за финансирање мјера и 
задатака из безбједности саобраћаја су: 

1) Буџет Града Зворник, 
2) донације, спонзорства, кредитна средства, и 
3) остали извор финансирања. 
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Члан 12. 
Средства из члана 11. ове одлуке користе се за: 

1) спровођење пројеката и активности 
дефинисаних стратешким документима из 
члана 7. и 8. ове одлуке. 

2) научно истраживачки рад у области 
безбједности саобраћаја и  

3) рад Савјета. 
 
3. Регулисање саобраћаја 

Члан 13. 
(1) Техничко регулисање саобраћаја на путевима и 
улицама у насељима на подручју града Зворника 
врши Надлежно одјељење.  
(2) Под техничким регулисањем саобраћаја 
подразумијева се предузимање свих мјера и 
активности којима се утврђује режим саобраћаја, а 
нарочито: 

1) одређивање једносмјерних путева и улица, 
2) утврђивање путева и улица у којима се 

забрањује саобраћај или саобраћај одређене 
врсте возила, 

3) ограничење брзине кретања за све или 
поједине категорије возила, 

4) одређивање простора за паркирање и 
заустављање возила, 

5) утврђивање најбезбједнијег начина 
регулисања саобраћаја на појединим 
раскрсницама и сл.  

 
3.1. Ограничења  
 

Члан 14. 
(1) Забране, ограничења и обавезе ради 
безбједности саобраћаја и његовог несметаног 
одвијања прописују се правилником у складу са 
законом и овом одлуком. 
 
(2) Правилник о регулисању саобраћаја на путевима 
и улицама града Зворника (у даљем тексту: 
Правилник) доноси градоначелник Града Зворник у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

Члан 15. 
(1) Ради безбједности и несметаног одвијања 
саобраћаја на локалним путевима и улицама, 
Надлежно одјељење, може одредити забране, 
обавезе и обуставе саобраћаја или посебно 
ограничење за све или поједине врсте возила, 
издати посебне дозволе и сл, а све док постоје 
разлози због којих се мјере предузимају. 
 
(2) Мјере из претходног става може одредити и 
надлежна Полицијска станица када је то хитно, 
односно када то захтјевају разлози јавног реда и 
мира и други безбједоносни разлози. 
 
(3) Мјере забране и ограничења прописане од 
стране органа из ст. 1. и 2. овог члана, морају се на 
вријеме саопштити учесницима у саобраћају 
прописаним саобраћајним знаковима или на други 
погодан начин. 
 

Члан 16. 
(1) Ради приступа у улице у којима је за све или 
поједине врсте возила забрањен саобраћај могу се 
кретати: 

1) возила службе хитне помоћи, ватрогасне 
службе, возила органа за унутрашње послове 
и оружаних снага када извршавају службене 
задатке, 

2) обиљежена возила којима се превозе 
инвалидна лица са оштећеним доњим 
екстремитетима ако им то возило служи као 
помагало при кретању, 

3) возила инвалидних лица са степеном 
инвалидности 80% и више и инвалидних лица 
са туђом помоћи када се њима превозе та 
лица, 

4) возила за превоз умрлих, 
5) возила која служе за обављање комуналних 

послова–одржавање чистоће, канализације, 
водовода и топлотних инсталација, возила за 
одржавање постојећих електричних, 
поштанско-телеграфско-телефонских 
инсталација, возила за одржавање зелених 
површина, улица и тргова, возила радио-
телевизије и поштанска возила која врше 
радње за које су намјењена и специјална 
возила за превоз новца, 

6) возила за превоз огрева, до 7,5 тона 
носивости, када врше снабдијевање, 

7) такси возила и друга возила када превозе 
болесна лица и теже инвалиде са оштећеним 
доњим екстремитетима, 

8) возила до 3,5 тона укупне тежине која служе 
за сервисирање када врше сервисирање. 

 
(2) Возилима на моторни погон из става (1) Т. 2)  3) 
и 7) овог члана дозвољен је приступ само у улице у 
којима наведена лица станују под условом да се та 
лица возе у возилу. 
 
(3) Возила из тачке 5. овог члана морају бити 
обиљежена у складу са Правилником. 
 

Члан 17. 
(1) Теретна моторна возила чија највећа дозвољена 
маса не прелази 7,5 тона могу се, када врше 
снабдијевање, кретати улицама у којима је 
саобраћај таквих возила забрањен, али само уз 
претходно прибављено одобрење. 
 
(2) Возила која врше снабдјевање (ако имају 
посебно одобрење), када се крећу улицама гдје им 
је забрањен саобраћај, кретање морају свести на 
најмању могућу мјеру и кретати се таквом брзином 
којом не угрожавају безбједност осталих учесника у 
саобраћају. 
 
(3) Одобрење за кретање возила из претходног 
става издаје Надлежно одјељење. 
 

Члан 18. 
(1) У улицама у којима је забрањен или ограничен 
саобраћај за теретна моторна возила, може се 
одобрити кретање теретних моторних возила која 
превозе грађевински материјал на градилиште, 
теретних моторних возила која служе за специјалну 
намјену и теретних моторних возила чији власници 
имају гараже, складишта или магацине у тим 
улицама. 
 
(2) Одобрење за кретање возила из предходног 
става издаје Надлежно одјељење. 
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3.2. Превоз аутобусима 
 

Члан 19. 
Трасу кретања аутобуса и аутобуска стајалишта за 
превоз лица за властите потребе и уговорени 
превоз у складу са Законом о јавном превозу, 
важећом Одлуком о јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју града Зворника и 
Правилником о усклађивању и регистрацији редова 
вожње на подручју града Зворника одобрава 
Надлежно одјељење на приједлог вршиоца превоза. 
 
3.3. Заустављање и паркирање возила 
 

Члан 20. 
(1) Улице у којима се забрањује или ограничава 
заустављање и паркирање возила одређује се 
Правилником. 
 

(2) Заустављање и паркирање возила у појединим 
улицама и на појединим мјестима може забранити 
или ограничити и Надлежно одјељење, ако то 
захтјевају разлози безбједности саобраћаја и 
његовог несметаног одвијања. 
 

(3) Изузетно, заустављање и паркирање возила 
одјељење из претходног става може забранити или 
ограничити и ради заштите саобраћајних површина, 
зелених површина и чистоће. 
 

Члан 21. 
У улицама којима се саобраћај одвија само у једном 
смјеру и које имају најмање двије саобраћајне траке, 
возила се могу зауставити и паркирати на страни 
коловоза која је одређена саобраћајним знаком или 
хоризонталном сигнализацијом (обиљеженим 
паркинг мјестима). 
 

Члан 22. 
У улицама и на просторима гдје је забрањено 
заустављање и паркирање возила, изузетно је 
дозвољено да се у трајању до 30 минута 
заустављају и паркирају возила из т. 3, 4, 6, 7. и 8. 
става 1. члана 16. ове одлуке, а возила из тачке 5. 
док трају радње за које су намјењена. 
 

Члан 23. 
(1) Простор за паркирање возила, односно одређен 
број паркинг мјеста, може се стално резервисати на 
посебно изграђеној површини изван коловоза. 
 

(2) Изузетно, одређен број паркинг мјеста може се 
резервисати и на коловозу гдје је ознакама одређен 
простор за смјештај сваког појединачног возила. 
 

(3) Одобрење за резервисање паркинг мјеста издаје 
Надлежно одјељење. 
 

Члан 24. 
(1) Резервисани простор за паркирање возила мора 
бити обиљежен прописаном саобраћајном 
сигнализацијом. 
 

(2) Обиљежавање, уређење и редовно одржавање 
резервисаног простора за паркирање возила пада 
на терет корисника тог простора. 
 

(3) У одобрењу из члана 23. став 3. обавезно се 
наводи вријеме резервације паркинг мјеста. По 
истеку времена наведеног у одобрењу корисник 
резервације је дужан уклонити све ознаке из става 
1. овог члана. 

Члан 25. 
(1) Посебни јавни простор за паркирање возила (у 
даљем тексту: јавна паркиралишта) су простори који 
су изграђени или уређени за паркирање возила 
изван коловоза, као и за паркирање на коловозу 
када то дозвољавају услови одвијања саобраћаја. 
 
(2) На јавним паркиралиштима може се 
организовати наплата паркирања. 
 

Члан 26. 
(1) Паркирање на јавним паркиралиштима 
регулисано je Одлуком о паркирању на јавним 
паркиралиштима. 
 
(2) Јавно паркиралиште на којима је организована 
наплата мора бити означено одговарујућом 
саобраћајном сигнализацијом. 
 

Члан 27.  
(1) Паркинг мјеста намијењена лицима са 
инвалидитетом морају бити означена на коловозу, 
одговарајућом међународном хоризонталном 
ознаком, а по потреби и вертикалном 
сигнализацијом. 
 
(2) Знак приступачности за возила којим управљају 
лица са инвалидитетом издаје Полицијска управа 
Зворник сходно важећим прописима. 
 

Члан 28. 
(1) Надлежно одјељење може на паркиралиштима 
гдје за то постоји потреба, временски ограничити 
паркирање. 
 
(2) На паркиралиштима на којима је временски 
ограничено паркирање, корисници су дужни да 
уклоне возило по истеку времена за паркирање. 
 

Члан 29. 
Радник полиције ће предузети мјере у оквиру своје 
надлежности, ако је возило заустављено или 
паркирано: 

1) у улицама у којима је забрањен саобраћај 
возила, осим у случају кад је у питању 
застављање и паркирање возила из члана 22. 
ове одлуке, 

2) супротно одредбама чл. 33. и 34. ове одлуке, 
3) на површинама гдје се уклања снијег а по 

истеку времена прописано по члану 36. ове 
одлуке, 

4) на тротоару, осим ако је заустављање или 
паркирање на тротоару дозвољено 
саобраћајним знаком. 

 
Члан 30. 

(1) Комунална полиција или саобраћајна инспекција 
ће предузети мјере у оквиру своје надлежности, ако 
је: 

1) возило паркирано на мјестима резервисаним 
за заустављање и паркирање других возила, 

2) возило паркирано супротно одредби члана 
28. став 2. ове одлуке, 

3) возило паркирано супротно одредбама чл. 23. 
и 24. ове одлуке, 

4) возило заустављено или паркирано 
противно одредбама члана 35. ове одлуке, 
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5) возило заустављено или паркирано противно 
одредбама члана 36. ове одлуке, 

6) возило паркирано и по истеку времена 
прописаног чланом 37. ове одлуке, 

7) возило заустављено или паркирано на 
зеленој површини (травната, земљана или 
макадамска површина која није намјењена за 
заустављање или паркирање возила), 

8) власник, односно корисник блокираног вози-
ла, одбио да плати накнаду за деблокирање 
или исту не плати у року од 24 часа, 

9) возило заустављено или паркирано, 
дјелимично или у потпуности, на тротоару 
осим ако је то дозвољено саобраћајним 
знаком, на улазима у гаражне и друге јавне 
пословне просторе и приступне путеве 
стамбеним и другим објектима. 

 

(2) Трошкове премјештања возила на друго мјесто и 
накнаду за смјештај тих возила по одредбама 
претходног става сноси власник, односно корисник 
возила. 
 

(3) Накнада за потребе премјештања и чувања 
непрописно паркираних возила одредиће се 
Правилником о јавним паркиралиштима. 
 

Члан 31. 
(1) Паркирање возила на тротоару може се 
дозволити (изузетно) само под условима да је 
преостала слободна ширина тротоара најмање 1,6 
метара. 
 

(2) Мјеста из претходног става морају бити 
обиљежена посебним саобраћајним знаком, који 
одговара начину паркирања возила као и ознаком на 
тротоару. 
 

(3) Одобрење за паркирање возила на тротоару 
издаје Надлежно одјељење. 
 

Члан 32. 
Заустављање и паркирање возила која врше утовар 
или истовар робе дозвољено је уз задржавање 
најдуже 30 минута и на мјестима гдје је 
заустављање или паркирања возила саобраћајним 
знаком или на други начин забрањено, у времену од 
17,00 до 07,00 часова наредног дана. 
 

Члан 33. 
Простор за заустављање или паркирање возила која 
врше утовар и истовар робе може се привремено 
заузети и на тротоару у трајању до 30 минута, а у 
времену периоду од 17,00 до 07,00 часова наредног 
дана, под условом да се обезбиједи 1,6 метара 
ширине тротоара за несметан пролаз пјешака, као и 
да се на сваки други начин осигура безбједност 
пјешака. 
 

Члан 34. 
(1) Привремено заузимање дијела коловоза или 
тротоара ради утовара или истовара робе мора се 
означити постављањем покретног саобраћајног 
знака „II-62“, а у изузетним случајевима и „II-61“, са 
допунском таблом „утовар-истовар“. 
 

(2) Покретни саобраћајни знак са допунском таблом 
из претходног става поставља се уз ивицу коловоза 
или на ивицу тротоара, а корисник га је дужан 
уклонити одмах по завршетку утовара или истовара.
  

Члан 35. 
(1) Забрањено је на паркиралиштима поправка и 
остављање нерегистрованих, неисправних или 
хаварисаних моторних и прикључних возила као и 
камп приколица. 
 
(2) На јавним паркиралиштима забрањено је 
заустављање и паркирање возила на пролазима 
унутар паркиралишта, заустављање и паркирање 
супротно хоризонталним ознакама којима је одређен 
простор за паркирање сваког појединог возила и 
било какво паркирање које угрожава безбједно 
кретање других возила. 
 

Члан 36. 
(1) За вријеме уклањања снијега са саобраћајних 
површина (коловоза, тротоара и сл.) није дозвољено 
паркирање возила на тим површинама. 
 
(2) Овлаштено предузеће које је задужено за 
уклањање снијега дужно је да прије почетка 
уклањања или разгртања снијега, а уколико је то 
потребно, постави саобраћајни знак „забрана 
заустављања и паркирања“ II-41 са допунском 
таблом „радови на путу“, а власници односно 
носиоци права кориштења возила чија су возила 
затечена на тим површинама, дужни су да их уклоне 
у року од 2 сата од постављања покретног знака  II-
41 са допунском таблом. 

 
Члан 37. 

(1) Аутобуси којима се довозе туристи, излетници, 
дјеца или друга лица у град морају се паркирати на 
мјестима намијењеним за ту врсту возила, а улазак 
лица у аутобус и њихов излазак мора се вршити на 
аутобуским станицама или стајалиштима. 
 
(2) Мјеста за паркирање аутобуса може одредити и 
Надлежно одјељење уз претходно прибављено 
мишљење Савјета. 
 
(3) Начин обиљежавања мјеста из претходног става 
одређује Надлежно одјељење у складу са 
Правилником о саобраћајним знаковима и 
сигнализацији на путевима, начину обиљежавања 
радова и препрека на путу и знаковима које 
учесницима у саобраћају даје овлашћено лице. 
 
3.4. Кретање пјешака 
 

Члан 38. 
(1) Пјешак се, по правилу, не смије, кретати и 
задржавати на коловозу. 
 
(2) Ако се пјешак креће коловозом, он се мора 
кретати што ближе ивици коловоза, и то веома 
пажљиво и на начин којим се не омета или не 
спрјечава саобраћај. 
 
(3) На путу који има тротоар или другу површину 
одређену за кретање пјешака, односно површину 
поред коловоза погодну за кретање пјешака, пјешак 
је дужан кретати се по тим површинама. 
 
(4) За предшколску и школску дјецу организовану у 
групама обавезно је кретање тротоаром, а тамо  гдје 
нема тротоара, у колони десном страном што ближе 
ивици коловоза у смјеру кретања. 
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(5) Код прелаза преко коловоза вођа колоне је 
дужан да од радника полиције затражи осигурање 
прелаза или да га сам осигура уколико нема 
радника полиције. 
 

(6) Дијете до шест година старости може да 
учествује у саобраћају као пјешак на коловозу само 
ако има као непосредног пратиоца лице старије од 
16 година. 
 

Члан 39. 
При учествовању у саобраћају предшколска дјеца и 
слијепе особе које не носе бијели штап, морају 
имати пратиоца. 
 

Члан 40. 
(1) Забрањено је груписање и задржавање пјешака 
на угловима и уским тротоарима улица, као и 
стазама ако је таквим стајањем угрожена 
безбједност саобраћаја. 
 

(2) Скупљање и чекање на тротоару дозвољено је 
под условом да се не омета саобраћај пјешака. 
 
4. Обучавање кандидата за возаче и провјера 
знања 
 

Члан 41. 
Правилником о регулисању саобраћаја на подручју 
општине Зворник се одређују улице са саобраћајем 
слабијег интензитета на којима се може вршити 
почетна обука кандидата за возаче, као и улице са 
јачим саобраћајним интензитетом, на којима је 
забрањена обука у потпуности или обука у одређене 
дане или сате. 
 

5. Посебне мјере безбједности 
 

Члан 42. 
(1) Јавна расвјета на јавним саобраћајницама мора 
служити безбједности саобраћаја и одговарати 
прописима и препорукама о коришћењу расвјетне 
технике у саобраћајне сврхе. 
 

(2) Прегорјеле сијалице јавне расвјете морају се 
редовно мијењати, а расвјетна тијела редовно 
чистити. 
 

(3) Сви обиљежени пјешачки прелази и стајалишта 
јавног градског саобраћаја у улицама већег 
саобраћајног интензитета морају бити освјетљени 
или на други начин видно означени. 
 

(4) На мјестима гдје постоји јавна расвјета пјешачки 
прелаз мора бити освјетљен тако да возач лако 
може уочити пјешака. 
 

(5) Саобраћајни знак у близини свјетиљке мора се 
поставити тако да га свјелосни сноп оптимално 
освјетљава (да знак не буде у сјени). 

 

Члан 43. 
Билборди, рекламне табле, висеће рекламе, 
рекламни панои, крошње стабала и слично не смију 
заклањати, нити смањивати прегледност на 
раскрсницама. 
 

Члан 44. 
(1) На раскрсницама улица већег саобраћајног 
интензитета, као и на раскрницама са недовољним 
пољем прегледности, због могућности честих 
саобраћајних незгода или других саобраћајних 
конфликата регулисање саобраћаја врши се по 
правилу помоћу семафора. 

(2) Семафори се морају редовно одржавати, а у 
случају квара предузеће којем је повјерено 
одржавање семафора мора одмах приступити 
поправци, а најкасније у року од 24 сата по дојави 
квара. 
 

Члан 45. 
Уколико се дио тротоара или коловоза не може 
користити за саобраћај због привремене опасности 
која је настала на објекту (урушавање фасаде или 
крова, опасност од снијежне лавине и леденица и 
слично) власник објекта, односно корисник објекта 
или извођач радова дужан је да постави 
саобраћајне знакове или да на други начин 
прописно обезбједи објекат. 
 

Члан 46. 
(1) Водоводне, канализационе, топловодне, електро, 
ПТТ и друге инсталације на саобраћајним 
површинама дужно је да одржава предузеће којем је 
то повјерено на одржавање. 
 

(2) У случају квара, предузеће из претходног става 
дужно је да квар отклони одмах, а најкасније у року 
од 8 сати од настанка квара. 
 
6. Надзор и казнене одредбе 
 

Члан 47. 
Извршење, односно надзор над примјеном ове 
одлуке врше: надлежна Полицијска станица 
Зворник, комунална полиција и саобраћајна 
инспекција у оквиру својих надлежности. 

 
Члан 48. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 
1000,00 КМ казниће се за прекршај предузеће  или 
друго правно лице: 

1) ако нареди да се возила када врше 
снабдјевање крећу противно одредбама 
члана 17. ове одлуке, 

2) ако нареди да се теретна моторна возила 
крећу улицама којима је забрањен саобраћај 
или ограничен саобраћај таквих возила без 
одобрења надлежног органа (члан 18. ове 
одлуке), 

3) ако врши превоз лица за властите потребе и 
уговорени превоз без одобрења (члан 19. 
одлуке), 

4) ако резервише простор за паркирање возила 
без одобрења надлежног органа (члан 23. 
одлуке), 

5) лице које поступи супротно одредбама члана 
24. ове одлуке, 

6) ако нареди да се возило које врши утовар или 
истовар задржава на мјесту гдје је 
заустављање или паркирање забрањено или 
да се возило задржава дуже од 30 минута 
(члан 32. ове одлуке), 

7) ако нареди да возило приликом утовара или 
истовара заузме тротоар супротно одредбама 
члана 33. ове одлуке, 

8) ако редовно не одржава семафоре или у 
случају квара не приступи поправци у року 
(члан 44. одлуке),  

9) власник односно корисник објекта ако 
прописно не обезбиједи тротоар или коловоз 
(члан 45. одлуке). 
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10) ако прије уклањања или разгртања снијега не 
постави саобраћајни знак (члан 36. одлуке), 

11) ако прегорјеле сијалице не замјени у 
прописном року или ако расвјетна тијела не 
чисти редовно (члан 42. одлуке), 

12) ако одмах, а најкасније у року од 8 сати не 
приступи на отклањању квара на 
исталацијама (члан 46. одлуке). 

 

(2) За прекршај из претходног става казниће се 
новчаном казном од 100,00 КМ до 300,00 КМ и 
одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу. 
 

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице и физичко лице које самостално 
обавља дјелатност новчаном казном од 50,00 КМ до 
250,00 КМ. 
 

Члан 49. 
Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 150,00 КМ 
казниће се за прекршај: 

1) возач ако се возилом не креће одобреном 
трасом и зауставља возило изван одобрених 
стајалишта (члан 19. ове одлуке), 

2) лице које на паркиралишта поправља или 
остави нерегистровано, неисправно или 
хаварисано моторно возило,прикључно 
возило или камп приколицу (члан 35. став 1 
ове одлуке), 

3) вођа колоне пјешака који на прописан начин 
не осигура прелажење колоне пјешака преко 
коловоза (члан 38. ст. 4. и 5. одлуке), 

4) возач инструктор ако врши обуку кандидата 
за возача супротно Правилнику (члан 41. 
одлуке), 

 
Члан 50. 

Новчаном казном у износу од 40  КМ фиксно казниће 
се за прекршај: 

1) возач на тротоару или на мјесту гдје 
саобраћајним знаком забрањено 
заустављање и паркирање врши утовар или 
истовар робе дуже од дозвољеног времена 
(чл. 32. и 33. одлуке), 

2) возач који паркира туристички аутобус изван, 
за то, одређеног мјеста (члан 37. одлуке). 

3) ако не обезбједи уклањање својих 
неисправних или хаварисаних моторних 
возила, прикључних возила као и камп 
приколица са паркиралишта, или ако паркира 
возило супротно одредбама члана 35. став 2. 
ове одлуке, 

4) возач који паркира или не уклони возило са 
мјеста са којих се чисти снијег (члан 36. 
одлуке), 

 
7. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 51. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о безбједности саобраћаја на путевима 
и улицама општине Зворник („Службени гласник 
општине Зворник“, број: 10/13). 
 

Члан 52. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 

Број: 01-022-54/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17), Скупштина града Зворник на 16. редовној 
сједници одржаној 14. маја 2018.године,  донијела је   

                    
OДЛУКУ 

о  куповини пословног простора у Зворнику 
 
I 

Град Зворник ће  за потребе Градске управе и 
институција града Зворника извршити куповину 
пословног простора у Зворнику који се налази у 
стамбено-пословном објекту ''Москва'' у Улици Вука 
Караџића бр.12, изграђеној на земљишту означеном 
као кп.бр.765 к.о.Зворник укупне корисне површине 
од 800,26 м2, који се састоји од пословног простора у 
сутерену П=347,65 м2 уписаног у књигу уложених 
уговора-лист бр.1244, пословног простора у 
приземљу  П=130,68 м2 уписаног у књигу уложених 
уговора-лист бр.1245 и пословног простора на спрату 
П=321,93 м2 уписаног у књигу уложених уговора-лист 
бр.1246 за укупну цијену од 800.260,00 КМ, 
власништво Мишић Раденка из Зворника.  
 

II 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да са 
Мишић Раденком закључи уговор о купопродаји 
пословног простора из тачке I ове одлуке.  
 

    III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-55/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 73. став 4. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 115/17) чл. 27. и 50. 
Статута Града Зворник –пречишћен текст („ 
Службени гласник Града Зворник“, брoj: 5/17) и 
члана 109. Пословника Скупштине града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, брoj: 5/17), Скупштина Града Зворник на 
16. редовној сједници одржаној 14. маја 2018. 
године,  доноси  
 

ОДЛУКУ 
о отпису дијела ненаплативих потраживања на 

дан 31.12.2017. године 
 
I 

(1) Овом Одлуком, одобрава се коначан отпис 
дијела ненаплативих потраживања у укупном износу 
од 87.529,69 КМ (осамдесетседамхиљадапетстотина 
двадесетдевет КМ и 69/100 КМ) . 
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(2) Износ од 87.529,69 КМ (осамдесетседамхиљада 
петстотинадвадесетдевет КМ и 69/100 КМ)  односи 
се на ненаплатива потраживања (сумњива и спорна) 
која Град Зворник има према физичким и правним 
лицима на дан 31.12.2017. године. 

 

II 
Преглед ненаплативих потраживања која се отписују 
налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни 
дио. 
 

III 
За реализацију ове одлуке у смислу књижења 
отписа ненаплативих потраживања у складу са 
законом у укупном износу од 87.529,69 КМ, а због 
немогућности наплате истих усљед застарјелости 
према важећим законским прописима задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 01-022-56/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

                                                                                                                                                  Прилог 1. 
ПРЕГЛЕД СУМЊИВИХ И СПОРНИХ 

ПОТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ ПРЕДЛАЖУ ЗА ОТПИС 
НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

А) ПРАВНА ЛИЦА 
1. ЈНСП „ОСЛОБОЂЕЊЕ“ ...............1.554,36КМ 
       Потраживање по Рјешењу број: 05-475-119-

1/05, привремено кориштење јавне 
површине за држање привременог објекта 
величине 12м2 у I зони на к.п.бр. 2042/2 К.О. 
Зворник град, врста прихода 722314, на конту 
123438, 

 

2. HYPO BANKA.................................... 962,37КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 05-371-

325/07, постављање рекламног паноа на 
стубове јавне расвете и по Уговору број: 02-
371-325/07, потрошена електрична енергија 
за рекламе постављене по претходно 
наведеном рјешењу, врста прихода 722318,  
на конту 123438, 

 

3. БОБАР БАНКА ..................................600,00КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 05-345-17/14, 

резервација једног стандардног паркинг 
мјеста, врста прихода 722314, на конту 
123438, 

 

4. БОБАР БАНКА.....................................81,40КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 05-370-

214/14, прекопавање, врста прихода 722396, 
на конту 123438, 

 

5. РАДНИЦИ ФАБРИКЕ БИРАЧ ЗВОРНИК 
...........................................................4.620,00КМ 

      Овјера документације за запослене 
раднике фабрике „Бирач“ Зворник, у 
Административној служби општине Зворник, 
врста прихода 722121, на конту 123438, 

 

6. ЗР „СИГНАЛ“ ЗВОРНИК............. 19.574,52КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 05-334/07, 

постављање рекламних паноа на стубове 
јавне расвете и по Уговору број: 02-334/07, 
потрошена електрична енергија за рекламе 

постављене по претходно наведеном 
рјешењу, врста прихода 722312, на конту 
123438, 

 

7. АПОТЕКА „ЛЕК“ ЗВОРНИК............. 100,00КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 09-371-

291/09, истицање рекламне табле, врста 
прихода 722318, на конту 123438, 

 

8. СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА  
„ЗДРАВЉЕ“...................................... 200,00КМ 

      Потраживање по Рјешењу број: 09-371-
304/09, истицање рекламне табле врста 
прихода 722318, на конту 123438, 

 

9. ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ПИНК“,  
ЗВОРНИК,...........................................100,00КМ 

      Потраживање по Уговору број: 05-475-81/09, 
закуп земљишта, врста прихода 722314, на 
конту 123438, 

 

10. БАЛКАНИНВЕСТМЕНТ БАНКА,  
ЗВОРНИК............................................200,00КМ 
Потраживање по Рјешењу број: 09-371-
195/09, истицање рекламне табле, врста 
прихода 722318, на конту 123438, 
 

11. РТВ БАЊА ЛУКА. БАЊА ЛУКА... 4.500,00КМ 
Потраживање по Рјешењу број: 05-462-2/12, 
комунална такса за обављање преноса 
звука, слике или осталих информација 
кабловима, емитовањем релејима-ТВ 
предајник, врста прихода 722312, на конту 
123438, 

 

12. Д.О.О.“ПЕТ КОМЕРЦ“ ЗВОРНИК.....500,00КМ 
Потраживање по Рјешењу број: 05-462-3/12, 
комунална такса за обављање преноса 
звука, слике или осталих информација 
кабловима, емитовањем релејима-радио 
пријемник, врста прихода 722312, на конту 
123438, 
 

13. „ЕЛТА КАБЕЛ“ ДОБОЈ.................... 300,00КМ 
Потраживање по Рјешењу број: 05-462-4/12, 
комунална такса за обављање преноса 
звука, слике или осталих информација 
кабловима, емитовањем релејима-
кабловска телевизија, врста прихода 
722312, на конту 123438, 
 

14. ЦЈБ ЗВОРНИК...............................12.278,96КМ 
Потраживање по Рјешењу број: 04-361-98/00, 
надзида пословне зграде изграђене у 
Зворнику на грађевинској парцели означеној 
као кп.бр. 1948/1 уписаној у посједовни лист 
број 249 КО Зворник – накнада на име ренте, 
врста прихода 722411,  на конту 123438,   
 

15. ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ,  
ЗВОРНИК........................................... 661,50КМ 
Потраживање по Уговору број: 02-022-208/99, 
врста прихода 722411, накнада за уређење 
грађевинског земљишта, на конту 123438, 
 

16. ТР „ТОБАКО“.................................... 576,00КМ 
Потраживање по Уговору број: 05-475-28/06, 
закуп земљишта, врста прихода 722314,  на 
конту 123438, 
 

17. ФЕРШПЕД ...................................... 2.857.69КМ 
Потраживање по Рјешењу број: 04-361-
116/01, надзида стамбеног објекта „Ц-4“ на 
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грађевинској парцели означеној као к.п. бр. 
1642/1 уписане у посједовни лист број 205к.о. 
Зворник-град – накнада на име ренте, врста 
прихода 722411, на конту 123438, 
 

18. ЦГ КОМЕРЦ ...................................... 175,00КМ 
Потраживање по Уговору из 2011. године, 
врста прихода 722121, општинска 
административна такса, на конту 123438, 
 

19. А.Д. „ЈАДАР“ ЗВОРНИК .............. 1.335,00КМ 
Потраживање по Уговору из 2011. године, 
врста прихода 722121, општинска 
административна такса, на конту 123438. 
 

Б) ФИЗИЧКА ЛИЦА 
1. ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА........................ 983,00КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 05-475-119-

10/05, привремено кориштење јавне 
површине за држање привременог објекта 
величине 27,3м2 у 1Б зони на к.п.бр. 715/1 
К.О. Зворник град - врста прихода 722314, на 
конту 123438 

 

2. ЕРИЋ МИЋО..................................  2.346,58КМ 
      Потраживање по Уговору број: 04-361-

126/2003, врста прихода 722411, накнада за 
уређење грађевинског земљишта, на конту 
123438, 

 

3. СТАНИШИЋ ОСТОЈА ...................... 277,53КМ 
Потраживање по Уговору број: 05-475-119-
10/05, врста прихода 722411, накнада за 
уређење грађевинског земљишта,на конту 
123438 

 

4. ОБРЕНОВИЋ ДРАГАН ................28.665,00КМ 
      Потраживање по Уговору број: 02-400-47/00, 

врста прихода 722411, накнада за уређење 
грађевинског земљишта,на конту 123438 

 

5. ЛУКИЋ ДРАЖЕНКО ..........................121,27КМ 
      Потраживање по Уговору број: 04-361-260/09, 

врста прихода 722411, накнада за уређење 
грађевинског земљишта,на конту 123438 

 

6. ЗЕКИЋ НИКОЛА ..................................21,36КМ 
      Потраживање по Рјешењу број: 04-364-

183/09, привремено задржавање-
једнократна рента,  врста прихода 722411, 
на конту 123438 

 

7. ПАНТИЋ МИЛАН ............................3.533,15КМ 
      Потраживање по врсти прихода 722411, 

накнада за уређење грађевинског 
земљишта,на конту 123438 

 

8. ВЛАЧИЋ СЛАВИША ........................405,00КМ 
      Потраживање по Уговору о закупу земљишта, 

број: 05-475-115/05, привремено кориштење 
јавне површине у површини од 7,5м2 
означено као  к.п.бр. 264/1 К.О. у 1Б 
пословној зони - на врста прихода 722314, на 
конту 123438. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17), Скупштина града Зворник на 16. rедовној 
сједници одржаној  14.маја  2018.године, донијела  је   

OДЛУКУ 
о  замјени некретнина 

 

I 
Град Зворник ће извршити замјену непокретности 
означених као кп.бр.5306/9 Дунавац економско 
двориште површине 2813 м2 уписано у пл.бр.4828 Ко 
Зворник на име посједника град Зворник са 1/1, коме 
по старом операту одговара кч.бр.3255/22 Дунавац 
Економско двориште површине 2813 м2 уписано у 
зк.ул.бр.583 КО Зворник на име власника град 
Зворник са 1/1, за непокретности АД''Водовод и 
комуналије''Зворник означених као  кп.бр.1889/11 
Црпна станица шума површине 251 м2 уписаних у 
посједовни лист 2034 КО Зворник град на име 
посједника АД''Водовод и комуналије'' Зворник, коме 
по старом операту одговара кч.бр.2366/35 Економско 
двориште црпне станице површине 251 м2 уписано у 
зк.ул.бр.5637 КО Зворник на име власника 
АД''Водовод и комуналије''Зворник са 1/1. 
 

II 
Вриједности непокретности које је у власништву 
града Зворник износи 20.281,70 КМ, а вриједност 
непокретности у власништву АД''Вододвод и 
комуналије''Зворник износи 11.295,00 КМ, тако да је 
на име разлике вриједности непокретности   
АД''Водовод и комуналије''Зворник дужан  граду 
Зворник извршити уплату 8.986,70 КМ. 
  

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може 
закључити уговор о замјени  некретнина из члана I 
ове одлуке.     
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
Број: 01-022-57/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 27. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' број 5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници одржаној  14. маја  
2018.године, донијела  је   

 
OДЛУКУ 

о  учешћу у заједничкој изградњи 
вишепородичног стамбено-пословног објекта у 

Зворнику 
 
I 

Град Зворник и Доо''Кесо-градња''Тршић-Зворник ће 
закључити уговор о заједничкој изградњи 
вишепородичног стамбено-пословног објекта у 
Зворнику у Улици Светог Саве на земљишту 
означеном по новом операту као кп.бр.1344 и 
кп.бр.1345, уписане у пл.бр.2367 на име посједника 
доо''Кесо-градња'' Тршић-Зворник са 1/1, а по 
старом операту означене као кч.бр. 3/109 уписана у 
зк.ул.бр.778 КО Зворник  и кч.бр.3/107 уписана у 
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зк.ул.бр.879 КО Зворник на име власника Доо''Кесо-
градња''Тршић-Зворник са 1/1  и кп.бр.1356 КО 
Зворник-град уписана у пл.бр.2151 КО Зворник-град 
на име посједника града Зворник са 1/1, а по старом 
операту означене као кч.бр.3/105, кч.бр.3/103 и 
кч.бр.3/102 уписане у зк.ул.број 2517 КО Зворник и 
кч.бр.3/223 уписана у зк.ул. бр.5902 КО Зворник на 
име власника град Зворник са 1/1. 
 

II 
Град Зворник у заједничку изградњу улаже 
непокретности означене у тачки I ове одлуке, а које   
представљају земљиште површине 149 м2 и објекат 
површине 354 м2, укупне површине 503 м2. 
 

III 
Инвеститор  будућег објекта је Доо''Кесо-градња'' 
Тршић-Зворник, који је обавезан да у цјелости 
финансира израдњу објекта, да од надлежних 
органа прибави сву потребну документацију 
неопходну за издавање грађевинске дозволе и за 
изградњу објекта, да уплати накнаду за уређење 
градског грађевинског земљишта и ренте и остале 
таксе и накнаде које буду обрачунате у поступку  и 
да након изградње објекта од надлежног органа  
прибави употребну дозволу. 
 

IV 
Граду Зворник на име учешћа у заједничкој изградњи 
будућег објекта припада пословни простор на првом 
спрату укупне површине 292,10 м2, по принципу 
''кључ у руке''. Уколико приликом израде главног 
пројекта дође до знатних одступања у односу на 
идејно рјешење граду Зворник припада 18 % од 
површине дијела објекта који ће се градити на 
парцели које је улог града Зворник у заједничкој 
изградњи објекта. За евентуалну разлику између 
површине пословног простора која би требала 
припасти граду по основу учешћа у заједничкој 
изградњи  и изведене површине пословног простора 
закључиће се уговор којим ће се утврдити узајамна 
права и обавезе. 
 

V 
Инвеститор објекта је сагласан да се након изградње 
објекта и добијања употребне дозволе град Зворник 
у јавним евиденцијама упише као власник пословног 
простора из тачке IV ове одлуке са дијелом 1/1. 
 

VI 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да са 
Доо''Кесо-градња''Тршић-Зворник закључи уговор о 
заједничкој изградњи објекта из тачке I ове одлуке.  
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града  
Зворник''.   
 
Број: 01-022-58/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 
58/09 и 95/11), члана 39.Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 97/16) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', 

број: 5/17),Скупштина града Зворник на сједници 16. 
редовној сједници одржаној  14. маја 2018.године  
доноси      

 
OДЛУКУ 

 о  продаји  градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом Доо'' САС’’ Прибој 

  
I 

Град Зворник ће Доо ''САС'' Прибој  продати 
непосредном погодбом  градско грађевинско 
земљиште означено као кп.бр.2065/6 Двориште 
остало неплодно земљиште површине 374 м2 КО 
Зворник-град уписано у пл.бр.2151 на име Град 
Зворник са 1/1 , коме по старом операту одговара 
кп.бр.46/207  Двориште неплодно површине 374 м2 
КО Зворник уписана у зк.ул.бр.5795 као власништво 
града Зворник са 1/1. 
 

     II 
Земљиште из тачке 1.ове одлуке се продаје ради 
комплетирања грађевинске парцеле означене као 
кп.бр.82/1 КО Зворник-град за цијену од 12.716,00 КМ 
(словима:    дванаестхиљадаседамстотинашеснаест 
конвертибилнихмарака). 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник града Зворник да 
може закључити уговор о продаји земљишта из 
тачке I ове одлуке.      
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''.   
 
Број: 01-022-59/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се Информација о стању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју града Зворник 
са приједлогом мјера - 2018. година. 
  
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-61/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
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ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о стању криминалитета, 
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01-31.12.2017. године 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-60/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о организованости, 
опремљености и функционисању цивилне заштите 
на подручју града Зворник. 
  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-62/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем  АД „Водовод и комуналије“ Зворник за 
2017. годину. 
  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-63/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем  АД „Зворник-стан“ Зворник за период 
01.01.-31.12. 2017. годину. 
  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 01-022-64/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се Извјештај о раду ШУ „Зворник“ за 2017. 
годину. 
  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-65/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број: 97/16) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број:5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници, одржаној  14. маja 2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Усваја се Информација о раду Јавног предузећа 
„Регионална депонија“ ДОО Зворник за 2017.годину. 
  

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 01-022-66/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12 ), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'',број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
16. редовној сједници одржаној 14. маја  2018. 
године, д о н и ј е л а  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ   ДИРЕКТОРА 
ЈУ „ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА“ КИСЕЉАК 

  
1. Зоран Радосављевић из Зворника, разрјешава 
се дужности директора ЈУ „Дом за стара лица“ 
Кисељак, због истека мандата. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-12/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12 ), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
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пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 14. маја  2018.године,  донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 
ЈУ  „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК 

 

1. Ђорђе Деурић из Зворника, разрешава се 
дужности директора ЈУ  “Дом омладине“ Зворник, 
због истека мандата. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-13/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12 ), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 14. маја  2018.године,  донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈУ „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ ЗВОРНИК 
 

1. Славица Андрић из Зворника, разрешава се 
дужности директора ЈУ “Туристичкa организацијa“ 
Зворник, због истека мандата. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-14/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 16. редовној  сједници 
одржаној 14. маја  2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК 

 
1. Разрешавају се чланови Одбора за жалбе 
Градске управе Зворник, због истека мандата, у 
следећем саставу: 
 

1) Војиславка Илић, предсједник 
2) Ристо Вуковић, члан 
3) Миладин Ристић, члан  

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-15/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12 ), а у вези са чланом 4. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03),  чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 14. маја  2018. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА“ 

КИСЕЉАК 
 

1. Зоран Радосављевић из Зворника, именује се за 
в.д. директора ЈУ „Дом за стара лица“ Кисељак, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-16/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12 ), а у вези са чланом 4. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03),  чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 14. маја  2018. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА 
ЈУ  „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК 

 
1. Ђорђе Деурић из Зворника, именује се за в.д. 
директора  ЈУ  “Дом омладине“  Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-17/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12 ), а у вези са чланом 4. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у 
РС (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
41/03),  чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
сједници одржаној 14. маја  2018. године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА 

ЈУ „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ ЗВОРНИК 
 

1. Славица Андрић из Зворника, именује се за в.д. 
директора  ЈУ “Туристичке организације“ Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 01-111-18/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 155. став 7. Закона о службеницима и 
намјештеницима РС (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 97/16), чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'', број: 5/17), и Одлуке о формирању 
одбора за жалбе општине Зворник број: 01-022- 
13/14 од 30. јануара 2014. године, Скупштина града 
Зворник на 16. редовној  сједници одржаној 14. маја  
2018.године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ЧЛАНОВА  
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК 
 

1. Именује се в.д. чланова Одбора за жалбе 
Градске управе Зворник, до окончања поступка 
јавне конкуренције, у следећем саставу: 
 

1) Војиславка Илић, предсједник 
2) Ристо Вуковић, члан 
3) Далибор Ивановић, члан  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Број: 01-111-19/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
14. маj 2018. године               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и 
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник града Зворник,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Именује се Пројектни тим за вршиоцe сталног 
стручног надзора у предмету „ Реконструкција и 
асфалтирање градских улица, асфалтирање и 
санација локалних путева и путних објеката“ – 
оквирни споразум, број: 02-360-21/2018, у саставу: 
 

1) Сања Ерић из Зворника, дипломирани 
инжењер грађевине; 

2) Небојша Бошковић из Зворника, грађевински 
инжењер; 

3) Владан Стевановић из Зворника, 
дипломирани инжењер грађевине; 

4) Бојан Стевановић из Зворника, дипломирани 
инжењер саобраћаја. 

2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-360-
21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама 
појединачног Уговора о извођењу радова у складу 
са Оквирним споразумом, број:02-360-21/18. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1/2018                      
23. април  2018. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
На основу члана 59 и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (Службени гласник 
РС број:97/16) и члана 41 и 51. Статута града 
Зворник-пречишћени текст (Службени гласник града 
Зворник  број: 5/17) Градоначелник града Зворник 
доноси; 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 
1. За представника града Зворник по основу 
,,имплементације Пројекта електрификације, а на 
основу потписаног споразума о сарадњи између 
града Зворник и Министарства за људска права и 
избјеглице БиХ ( МЉПИ-а), за пројект менаџера 
именује се: 
 

1) Џевад Алић-Стручни сарадник за повратак 
обнову и развој при мјесним заједницама, 

 
2. Задатак представника града је да учествује у 
свим активностима око ,,Пројекта електрификације,, 
стамбених јединица расељених особа и повратника 
који се реализују на подручју града Зворник. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-07-8/2018                      
26. април  2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                 
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
садница за акцију „Април мјесец чистоће““ – 
конкурентски захтјев, број: 02-360-32/18, у саставу: 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Александар Јевтић, члан  - Мирослав 
Аћимовић, замјеник члана. 
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2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 14.05.2018. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-32/2018                      
10. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) 
и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за 
јавне набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. 
године, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                 
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
и постављање допуне саобраћајне сигнализације и 
опреме пута у зони школе у Челопеку“ – 
конкурентски захтјев, број: 02-360-33/18, у саставу: 

1) Горан Писић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Сања Ерић, члан - Рада Милићевић, замјеник 
члана, 

3) Небојша Бошковић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 15.05.2018. године у 12:00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  

 
3. Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије о 
спријечености да присуствују, како би се у складу са 

чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати 
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети 
Пословник о раду комисије и придржавати се 
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар 
комисије дужни су потписати Изјаву о 
непристрасности и повјерљивости у раду комисије. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-33/2018                      
10. мај  2018. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                 Зоран Стевановић с.р. 
 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

послове саобраћаја 
 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града управа Зворник – 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 

Градска управа града Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-6/18 од 
26.04.2018. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број  176  упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде    « ЗМАЈЕВАЦ »-БЛОК «Д »која се 
налази у Улици Светог Саве број 5 Д у Зворнику, на 
тај начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Максимовић Дивни престати 
представљања Заједнице етажних власника зграде 
« ЗМАЈЕВАЦ »-БЛОК «Д »Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде « ЗМАЈЕВАЦ »-БЛОК «Д »Зворник, ће   
представљати предсједник Скупштине Петровић 
Милена. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-6/2018                        В.Д НАЧЕЛНИК 
27. март 2018. године                       ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                         Бранко Јашић с.р. 
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